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Studiemiddag.
Dinsdagmiddag 26 september heeft het team een PBS studiemiddag. Alle leerlingen van onze school zijn ’s
middags vrij.
10 minuten gesprekken.
De eerste 10 minuten gesprekken van dit schooljaar zijn op maandag 25 september. De gesprekken vinden
plaats tussen 15.10 uur en 17.00 uur en vanaf 18.00 uur. Wilt u het opgaveformuliertje maandag of dinsdag
weer inleveren op school?
Gymrooster.
Groep 7/8 heeft gym op dinsdagochtend en donderdagochtend om 8.30 uur. Zij kunnen direct bij Het Punt
komen en gaan om 9.15 uur op de fiets met de leerkracht weer terug naar school.
Groep 5 en groep 6 hebben op dinsdagmiddag en donderdagmiddag gym bij Het Punt. Op dinsdag van 14.15
uur tot 15.00 uur en op donderdag van 12.45 uur tot 13.30 uur. De kinderen gaan op de fiets naar Het Punt.
Indien uw kind op dinsdag om 15.00 uur van Het Punt naar huis mag fietsen, dan kunt u dit doorgeven aan
juf Wilma of juf Hannie. Op donderdag vertrekt juf Liesbeth om 12.30 uur op de fiets naar Het Punt.
Groep 3/4. De gymlessen in Het Punt starten voor deze groep na de herfstvakantie. Tot die tijd gymmen ze
op het schoolplein. De gymlessen in Het Punt zijn op maandag- en donderdagochtend van 8.30 uur tot 9.15
uur. We gaan met de bus en deze vertrekt om 8.20 uur bij school.
Groep 1/2 gymt op school in het speellokaal of buiten. Wilt u zorgen dat uw kind gymschoenen heeft in de
linnen tas die aan de kapstok hangt? Graag zonder veters. Iedere woensdag hebben de kinderen gymles in
het speellokaal.
Staking 5 oktober.
Het team van De Schakel doet mee aan de aangekondigde landelijke stakingsactie. U heeft hierover een
brief ontvangen. Op donderdag 5 oktober is onze school gesloten.
Herfstvakantie.
Deze is van maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober.
Fruitdag.
Op donderdag is het bij ons op school Fruitdag en nemen alle leerlingen fruit mee naar school als
tussendoortje.
Kinderboekenweek.
Van 4 t/m 15 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is “Gruwelijk eng”. Bruna wil samen met de
scholen het lezen stimuleren en daarom organiseren zij tijdens de Kinderboekenweek de scholenactie:
Sparen voor je schoolbieb. Hoe gaat de actie in z’n werk: Als u in de periode van 4 t/m 15 oktober een
kinderboek bij Bruna koopt, dan kunt u de kassabon op school inleveren. Alle verzamelde kassabonnen
leveren wij weer in bij Bruna en de school ontvangt dan een waardebon, waar boeken voor gekocht kan
worden.

GROEP 1/2.
Informatieavond
Dit jaar houden wij een informatieavond op dinsdag 19 september om 19.00 uur, u bent van harte uitgenodigd.
Op deze avond willen wij u graag laten zien wat de kinderen van groep 1 en 2 allemaal leren.
10 min gesprekken
Op maandag 25 september houden we de eerste 10 min gesprekken. Deze gesprekken gaan over hoe uw kind het
vindt bij ons op school en of er nog bijzonderheden zijn die u graag met ons wilt bespreken, zoals bijv. een
allergie, of uw kind is erg moe of slaapt slecht, enz.
U heeft een uitnodiging ontvangen, levert u het opgaveformuliertje nog even in, dan kunnen wij een rooster
maken. U ontvangt volgende week nog een vragenformulier, wij verzoeken u om dit formulier in te vullen en
tijdens het gesprek mee te nemen.

Welkom
We werken nu nog 1 week met het project Welkom. Hier gaat het om het herhalen van de regels. Hoe gaat het
ook alweer op school? De ouderbrochure en de begrippenlijst kunt u op de oudertafel vinden. Deze oudertafel
staat op de gang. In de ouderbrochure staan allerlei ideeën die u samen met uw kind(eren) kunt gaan doen. Ook
kunt u op onze website onder het kopje van groep 1/2, project, de ouderbrochure en de begrippenlijst vinden.
Regel van de week: recht zitten op je stoel, dat kunnen er een heleboel.
Inloop:
De inloop is vanaf 8.15 uur – 8.30 uur. Zorg dat u voor 8.30 uur op school bent met uw kind(eren).
Wat is de bedoeling van de inloop: Dat u samen met uw kind(eren) een werkje gaat doen of samen spelen of
werken. Uw kind(eren)vinden het geweldig om op school samen met u een werkje te maken. De bedoeling is dat u
uw kind(eren)begeleidt in het werkje.
Donderdagmiddag
We beginnen de middag met een kringactiviteit. We gaan een rekenspel doen over een zure bommentaart. We
gaan tellen tot 20. Hierna gaan ze aan het werk met ontwikkelingsmateriaal op eigen niveau. Na het werken gaan
we verder met schrijven. We zijn gebleven met het aanleren van de punt en hoe hou je een potlood vast. We
eindigen de middag met een luisterspel.
Letter van de week:
De letter w van welkom. Wilt u samen met uw kind 1 voorwerp in huis zoeken dat begint met de letter w en dit
mee laten nemen naar school. Er zijn al veel kinderen die een voorwerp of een plaatje hebben meegenomen.
Op de gang staat de lettertafel, deze kunt u dan samen met uw kind bekijken. Op de lettertafel liggen alle
voorwerpen en plaatjes die de kinderen mee hebben genomen. Zo leren de kinderen spelenderwijs de letters en
krijgen interesse in het lezen.
Rekenen:
Groep 1 Herhalen van de vormen en getal 1.
Groep 2 herhalen van de cijfers 1-10, en leren het cijfer 11
Met groep 1 & 2 gaan we met de rekenmethode Pluspunt verder met het thema Vakantie. We maken kennis met
Billy de hond. We leren wat het verschil is tussen een schooldag en een vakantiedag. We gaan met de bus op reis.
Hoeveel kinderen kunnen er in de bus, hoeveel gaan eruit. We gaan koffers wegen, zwaar-licht. We gaan met
cijfers een code kraken.
Activiteiten de komende tijd
datum
19-09
25-09

tijd
19.00
uur
Vanaf
15.10
uur.

activiteit
informatieavond
10 minuten gesprekken

GROEP 3/4.
Groep 3. We kennen de letters i, k, m en s al. De komende week leren we het woord sim en gaan we alle letters
die we geleerd hebben herhalen. Vanaf 25 september starten we met Kern 1.
Groep 4. De kinderen hebben een tafelblad meegekregen. Wilt u thuis met uw kind de tafel van 10 oefenen. In de
klas oefenen we deze ook.
Naast de tafel van 10 zijn we met rekenen bezig met alle cijfers van 1 t/m 100.
Met taal oefenen we het alfabet. Het is heel fijn als u dit thuis ook oefent met uw kind.
U komt toch ook op de informatieavond, dinsdag 19 september? Lever het opgaveformuliertje in.
GROEP 5.
We zijn in groep 5 begonnen met het herhalen van de tafels 1 t/m 12. Wilt u deze tafels ook thuis met de
kinderen oefenen? Graag een paar keer per week. Tafelmonsters op de tablet is ook leuk om te doen en zo zijn er
nog meer gratis apps.

Op dinsdag hebben we tot 15.00 uur gym. De kinderen mogen vanf Het Punt naar huis, maar dan moet er wel
contact met school zijn geweest. U mag uw kind ook zelf ophalen bij Het Punt. Is hierover niets met u
afgesproken, dan nemen wij uw kind om 15.00 uur mee terug naar school. Op dinsdag wordt de gymles gegeven
door een stagaire die een gymopleiding doet.
GROEP 6.
Volgende week moeten de kinderen de tafel van 6 uit het hoofd kennen.
Thuis kunnen de kinderen spelling oefenen met BLOON. www.bloon.nl, code schakel.5 (2x). Komende week de
woorden van week 3.
Wie heeft er nog oude tijdschriften (Libelle, Margriet, e.d.) Die kunnen we goed gebruiken met knutselen.
Op dinsdag hebben we tot 15.00 uur gym. De kinderen mogen vanf Het Punt naar huis, maar dan moet er wel
contact met school zijn geweest. U mag uw kind ook zelf ophalen bij Het Punt. Is hierover niets met u
afgesproken, dan nemen wij uw kind om 15.00 uur mee terug naar school. Op dinsdag wordt de gymles gegeven
door een stagaire die een gymopleiding doet.
GROEP 7/8.
Maandag 18 september hebben beide groepen een Topotoets. Groep 8 van de Wereld en groep 7 van Noord
Europa.
Op woensdag, donderdag en vrijdag is er, tot de kerstvakantie, een stagaire bij ons in de klas: Dani van Laar.
Op dinsdag wordt de gymles gegeven door een stagaire die een gymopleiding doet.

